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რატომ უჭირთ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს მოლაპარაკება? 
სტრუქტურული ფაქტორები, რომლებიც კომპრომისზე 

დაფუძნებულ პოლიტიკას აბრკოლებს 
 
 

სალომე მინესაშვილი1 
 
 

 

 
იმ ბოლოდროინდელმა პოლიტიკურმა კრიზისმა, რომელიც 2020 წლის ოქტომბრის სადავო 
არჩევნების შემდეგ  განვითარდა,  ჩიხში შეიყვანა ოპოზიცია და მმართველი პარტია, ერთი 
მხრივ, რადიკალური მოთხოვნებით და მეორე მხრივ, მკაცრი წინააღმდეგობით. ის ფაქტი, 
რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდი გაიმართა, თუნდაც 
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფასილიტაციის პირობებში, თვალნათლივ მიუთითებს 
იმას, რომ ორივე მხარე განიხილავდა გარკვეული ტიპის შეთანხმებას, მინიმუმ რიტორიკის 
დონეზე. მიუხედავად ამისა, მოლაპარაკებების პროცესი მრავალჯერ შევიდა ჩიხში და 
მხარეებმა შეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენელმა მოამზადა, 
ხელი მხოლოდ მნიშვნელოვანი საგარეო ზეწოლის შემდეგ მოაწერეს.  
 
რატომ გაუჭირდათ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს მოლაპარაკებები და კომპრომისზე 
წასვლა საერთო ინტერესის შემთხვევაშიც კი? ამ მოკლე ანგარიშში განხილულია 
კონფლიქტის მხარეებისთვის ის სტრუქტურული ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლებიც   
პირად ინტერესებთან ერთად განაპირობებს  კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის 
მარცხს. ასეთი კონტექსტუალური ფაქტორებია  უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაცია, 
კონფლიქტის ღირებულებითი სარჩული, პერსონალიზებული პოლიტიკის კულტურა 
ძლიერი და ქარიზმატული ლიდერებით და პოლიტიკური დევნის ისტორიული 
გამოცდილება. 
 
საკვანძო სიტყვები:  ქართული პოლიტიკური კრიზისი, პოლიტიკური პარტიები, დიალოგი, 
კომპრომისზე დაფუძნებული პოლიტიკა.  

 
1 სალომე მინესაშვილი არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ფლობს ბერლინის 
თავისუფალი უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხს. 
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ქუჩის პოლიტიკა საქართველოში ბოლო სამი ათწლეულის ჩვეული მახასიათებელი გახდა 
და 2020 წლის პოლიტიკური კრიზისიც ამ ტენდენციის კიდევ ერთ ინციდენტად შეიძლება 
ჩაითვალოს. ოპოზიციური პარტიების კოალიციის მიერ 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების შედეგების არაღიერაბამ ქვეყანა კიდევ ერთი დაპირისპირების სერიაში შეიყვანა. 
მიუხედავად საერთაშორისო დამკვირვებლების, მათ შორი ეუთოს (2020) მიერ არჩევნების 
ლეგიტიმაციისა, ქართულმა ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა პარლამენტს და ქუჩაში 
გამოვიდა არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. სიტუაცია კიდევ უფრო გამწვავდა 
2021 წლის თებერვალში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია 
დააპატიმრეს, მას შემდეგ, რაც მან უარი თქვა 2019 წლის საპროტესტო აქციების გამო 
დაკისრებული გირაოს გადახდაზე. 
 
მოლაპარაკებების ორი რაუნდი, რომელიც ევროკავშირის შუამავლის კრისტიან 
დანიელსონის ხელეწყობით წარიმართა, წარუმატებელი აღმოჩნდა. მოლაპარაკებების 
მაგიდასთან შეკრების მიუხედავად, არც ერთი მხარე არ ამჟღავნებდა  კომპრომისზე წასვლის 
სურვილს. მათ ძირითად მოთხოვნებში შედიოდა ხელახალი არჩევნების ჩატარება და 
პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებით დაკავებული პირების  განთავისუფლება. 
ამავდროულად, ეს პოლიტიკური არეულობა არა მხოლოდ საფრთხეს უქმნიდა 
საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს, არამედ ზიანს აყენებდა საქართველოს 
რეპუტაციას დასავლეთში. პოლიტიკური კრიზისის თანმდვი ეს  მოვლენები პოტენციურ 
საფრთხედ იქცა ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის. მხოლოდ 
იმ გაფრთხილების შემდეგ, რომ ევროპის  და ამერიკის ოფიციალურ წარმომადგენლებს  
მოთმინება ეწურებოდათ და  ევროკავშირმა გადაწყვიტა საქართვლოში პირობითობის 
პრინციპის შემოეტანა მისი ”დიდი იმედგაცრუების” გამო, მხარეებმა ხელი მოაწერეს 
შემოთავაზებულ დოკუმენტს და შეთანხმდნენ კომპრომისებზე (Eurasianet 2021b). 20 
აპრილს,  ქართული ოცნების ოფიციალური წარმომადგენლის ვაშინგტონში ყოფნის შემდეგ, 
ქართული ოცნების მთავრობამ პირველმა მოაწერა ხელი დოკუმენტს. ქართული ოცნების 
შემდეგ დოკუმენტს ხელი რამდენიმე ოპოზიციურიმა პარტიამაც  მოაწერა. თუმცა ეს 
მხოლოდ პირველი ეტაპია  და მხარეებმა  უნდა შეძლონ ხელმოწერილი შეთანხმების 
განხორციელებამდე მისვლა, რაც  უკვე შეფერხდა  გარკვეული დაბრკოლებების გამო  
(Eurasianet 2021a).   
 
საბოლოო ჯამში, ქართულ პოლიტიკაში არსებული დაუსრულებელი  არასტაბილურობისა 
და კონფლიქტის მსხვერპლი ისევ ქართული საზოგადოებაა; საბოლოოდ სწორედ 
საზოგადოებაა რჩება მწვავე სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების პირისპირ, 
რომლებიც კიდევ უფრო გართულდა კოვიდ -19-ის  პანდემიის პირობებში. პარტიების 
მიმართ იმედგაცრუება ხშირად აისახება საზოგადოებრივ გამოკითხვებშიც - ქართველების 
მხოლოდ 18% აცხადებს, რომ ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს (CRRC 2020b). 
ბოლოდროინდელი კრიზისის ფონზე, 2020 წლის დეკემბერში, ქართველების 
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უმრავლესობამ (82%) აღნიშნა, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვანია 
ერთმანეთთან თანამშრომლობა (CRRC 2020c). 
 
და მაინც რატომ უჭირთ პოლიტიკურ პარტიებს კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის 
გატარება და მოლაპარაკებების წარმოება? ამ მოკლე ანგარიშში  განხილულია რამდენიმე 
ფაქტორი, რომლებიც ართულებს დიალოგს და აფერხებს კომპრომისს პოლიტიკურ 
პარტიებს შორის. ამ მიზნით, ანგარიშის  შემდეგ ნაწილებში განხილულია სხვადასხვა 
ფაქტორები  პოლიტიკური პოლარიზაციიდან  და  პოლიტიკური კონფლიქტის ტიპით 
დაწყებული, პოლიტიკური კულტურისა და ხელისუფლების გადაცემის  წარსული 
გამოცდილებით დასრულებული.  
 
 
 
 
 
პოლარიზაცია და რადიკალიზაცია ახლო წარსულში  ქართული პოლიტიკური ცხოვრების 
საყოველთაოდ ცნობილი  მახასიათებელია, რაც 2019 წლის საპროტესტო გამოსვლების 
შედეგად კიდევ უფრო გამწვავდა (Freedom House 2020). საქართველოს დემოკრატიზაციის 
პროცესისთვის უკიდურესი პოლარიზაცია  უმთავრესი გამოწვევაა (DRI 2018; სილაგაძე და 
გოზალიშვილი 2019), რაც ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან სტრუქტურულ დაბრკოლებას 
პოლიტიკური კრიზისების გადასაჭრელად. 
 
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი ძირითადად ნაწილდება მმართველ პარტია 
ქართულ ოცნებასა და ძირითად ოპოზიციურ პარტია ნაციონალურ მოძრაობას შორის. 
საქართველოში პოლიტიკური დაყოფა ეფუძნება პიროვნებებს და არა 
ურთიერთსაპირისპირო  იდეოლოგიებს, რადგან პარტიების იდინტიფიცირება უფრო 
მეტად ხდება  მათ ლიდერებთან, ვიდრე მათ პროგრამებთან. სინამდვილეში,  ორივე  
პარტიის პროგრამა და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები მსგავსია - ორივე იკავებს 
ცენტრისტულ პოზიციას და პრიორიტეტს ანიჭებს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციას.  ქართული საზოგადოებაც ანალოგიურად გაერთიანებულია იდეოლოგიების 
(უმეტესობა სოციალისტურ- კონსერვატიული), საკვანძო საკითხების (სოციალურ-
ეკონომიკური), ასევე საგარეო პოლიტიკის (ევროატლანტიკური ინტეგრაცია) გარშემო.  
საკითხებში მსგავსების გამო, ქართველებს აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ  არა პოლიტიკისა  და 
იდეოლოგიის, არამედ "მიკერძოებული  პოლიტიკური მოვლენების, პოლიტიკოსების და 
მათ მიერ მართული ინსტიტუტების" გამო (CRRCa 2020). კონკრეტული იდეოლოგიის ან 
პოლიტიკის ნაცვლად, პოლიტიკური პარტიები თავიანთ ლეგიტიმურობას აფუძნებენ   
ოპონენტების ნაკლოვანებებზე. პოლიტიკის საკითხებზე კონსტრუქციული დებატების 
ნაცვლად, ისინი  პოლიტიკას პირადი თავდასხმების სივრცედ იყენებენ, ხოლო პარტიების 
პოლიტიკური დისკურსი მოწინააღმდეგე მხარის დემონიზაციას ემსახურება. მხარეები 
ხშირად ცდილობენ ერთმანეთის დისკრედიტაციას- როდესაც მათ  ლიდერებს, მაგალითად 
ქართული ოცნებიდან  ივანიშვილს მოიხსენიებენ  ”ოლიგარქად” და სააკაშვილს ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობიდან - ”კრიმინალად”. რადიკალური პოზიციები პოლიტიკას 
ნულოვანი ჯამის თამაშად აქცევენ და ამით ნებისმიერი კონსენსუსის მიღწევა უკიდურესად 

უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაცია 
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რთულდება. რადგან არ არსებობს შუალედი, კომპრომისის ნებისმიერი მცდელობა 
ღალატად ითვლება. მაგალითად, მას შემდეგ, რაც მოქალაქეთა პარტიამ თებერვლის 
დასაწყისში უარი თქვა ბოიკოტზე და პარლამენტში შესვლა გადაწყვიტა, ბოიკოტის მომხრე  
პარტიებმა  მისი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი ქართული ოცნების  დღის წესრიგის 
მიხედვით მოქმედებაში დაადანაშაულეს (რადიო თავისუფლება 2021a). 
 
არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური კრიზისის  რიტორიკა მდიდარია პოლარიზებული 
ნარატივით. ორივე მხარემ უარყო თავისი ოპონენტების ლეგიტიმურობა ოპონენტის  
უარყოფითი იმიჯის ხაზგასმით, დემონიზებით და მისი ქვეყნის საფრთხედ გამოცხადებით.  
ოპონენტები ერთმანეთს  მტრის (რუსეთის) ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებდნენ. 
ქართული ოცნების წარმომადგენლები შექმნილ კრიზისს აფასებდნენ, როგორც ოპოზიციის 
რადიკალურ მცდელობას სახელმწიფოს საბოტაჟისაკენ. ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური 
მოძრაობა  დეოკუპაციის პროცესის შეფერხებაში დაადანაშაულა, რადგან კრიზისის ფონზე  
საქართველო დანაწევრებულ, არაერთიან ქვეყანად წარმოჩინდა (Civil.ge 2021b).  ქართული 
ოცნების წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ზოგიერთ წევრს "კრიმინალები" (Civil.ge 2021a) და 
"სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩამდენი“  პოლიტიკოსები  უწოდეს (რადიო თავისუფლება 
2021b), ხოლო ამ პროცესში სააკაშვილის ჩართულობა გამოიყენეს დესტაბილიზაციისა და 
პოტენციური რევოლუციის შიშის გასაღვივებლად. ამასობაში, ორივე მხარე ერთმანეთს 
ადანაშაულებდა რუსეთის ინტერესების გატარებაში, რადგან თავს არიდებდნენ  
კომპრომისზე წასვლას (Interpressnews 2021a).  მეორე მხრივ, ოპოზიციამ თავი პრორუსული 
და, შესაბამისად, ერისთვის საფრთხის შემცველ მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლ  ქართველ 
პატრიოტებად წარმოადგინა. ნიკა მელია, რომელიც მთავრობას "რუსეთის მეხუთე 
კოლონას" უწოდებს (Interpressnews 2021b), აცხადებს, რომ პარტიის ინტერესებს არანაირი 
კავშირი არ აქვს კრიზისთან, არამედ  "ერთ მხარეს დგას ერთიანი ნაციონალური  მოძრაობა, 
მეორე მხარეს კი ოკუპანტის ინტერესები”  (Interpressnews 2021d). 
 
უკიდურესი პოლარიზაციის შემთხვევაში, როდესაც ოპონენტი პარტია საფრთხედ ითვლება 
ქვეყნისთვის, მმართველი პარტიები უფრო მეტად არღვევენ დემოკრატიულ წესებს, ხოლო 
ოპოზიციური ჯგუფები მიმართავენ ექსტრა-კონსტიტუციურ ზომებს, მათ შორის ბოიკოტს, 
საპროტესტო აქციებსა და კვაზირევოლუციურ საქმიანობას    (McCoy, Rahman and Somer 
2018). გამომდინარე აქედან,  ამ უკანასკნელს უკვე აღარ სჯერა მოქმედი პარტიის 
დემოკრატიული გზით ჩამოშორების (ibid), რაც ბოლოდროინდელი  საქართველოს 
რეალობის ნაწილია.   უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაცია არა მხოლოდ კრიზისის 
დაწყების ხელშემწყობი ფაქტორია, არამედ სერიოზულად აფერხებს კონფლიქტის 
მოგვარებას. დაპირისპირება იმდენად ექსტრემალურია, რომ დიალოგი და კონსენსუსი 
თითქმის ღალატის ტოლფასად ითვლება (DRI 2018).  როდესაც მოწინააღმდეგეები  
ერთმანეთს ქვეყნისა და ერის საფრთხედ წარმოაჩენენ და დაპირისპირება პიროვნული 
ხასიათისაა, კონკრეტული საკითხის გადასაჭრელად დიალოგი უკიდურესად დიდი 
გამოწვევაა. ამ ტიპის დაპირისპირებაში მყოფი პოლიტიკოსებისთვის რთული აღმოჩნდა 
კომპრომისზე წასვლა. კომპრომისზე წასვლას მათი პირადი დისკურსი და ოპონენტთან 
პირადი დაპირისპირება ზღუდავს. საბოლოოდ, მხარეების კომპრომისამდე მისვლა და 
ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა იყო  საგარეო ზეწოლის და არა მათ შორის შეთანხმების 
შედეგი.  



5 
 

 

 
ღირებულებითი კონფლიქტები, რომლებიც ადამიანთა რწმენასა და იდენტობას ეფუძნება, 
ბევრად რთული გადასაჭრელია, ვიდრე რესურსების კონფლიქტები (Harinck, F. and 
Druckman 2017). მკაფიო იდეოლოგიური პროფილების და ამომრჩეველთან კავშირების 
არარსებობის ფონზე (DRI 2018), ქართული პარტიები ერთმანეთის დისკრედიტაციის 
მიზნით იდენტობას იყენებენ, რაც კიდევ უფრო აღრმავებს უკვე არსებულ უკიდურეს 
პოლარიზაციას. ოპონენტების დადანაშაულება პრორუსულობაში არის ის ბრალდება, 
რომელსაც ხშირად იყენებენ მეორე მხარის დემონიზაციისთვის. ეს საქართველოს 
პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია,  ხაზს უსვამს რა იმას, თუ ვინ არის ევროპელი და ვინ 
საბჭოთა მენტალიტეტის და შესაბამისად თანამშრომლობს საქართველოს მტერთან. 
ქართული ოპოზიცია და მთავრობა ამ ბრალდებების გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს  
ქართული ოცნების პირველი გამარჯვებიდანვე.  ოპოზიცია პრეტენზიებს გამოთქვამს იმის 
გამო, რომ საქართველომ, ქართული ოცნების   მმართველობის პირობებში აიღო  რუსეთთან 
მეგობრული ურთიერთობის კურსი და მკაცრად ლობირებდა საქართველოს 
პროდასავლური კურსის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად განმსაზღვრელ 
რეზოლუციას. 2019 წლის ივნისის ე.წ. "გავრილოვის ღამე" ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი 
მიზეზი იყო პერსონალიზებული ნარატივების წინა პლანზე წამოსაწევად, რასაც თავისი 
შედეგები მოჰყვა 2020-21 წლების პოლიტიკურ კრიზისში. რუსეთის კომუნისტური პარტიის 
წევრის, სერგეი გავრილოვის მიერ მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეის 
დელეგატებისთვის  საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან სიტყვით 
მიმართვას მოჰყვა ქართული ოპოზიციის ბოიკოტი და მიტინგი პარლამენტის შენობის წინ.  
მიუხედავად იმისა,  რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დაგმეს ეს ღონისძიება და 
მთავრობის რამდენიმე წევრი გადადგა კიდეც, ეს მოვლენა შეფასდა  მთავრობის მიერ რუსი 
ოკუპანტების მოწვევად და ინტერპრეტირებულ იქნა, როგორც მთავრობის პრორუსული 
განწყობის გამოხატვა (Civil.ge 2019). მთავრობის მიერ მიტინგის ძალადობრივი დაშლის 
გადაწყვეტილებამ და  და ოპოზიციის ლიდერის, ნიკა მელიას, დაკავებამ პარლამენტის 
შენობაში ხალხის შეყვანის გამო კიდევ უფრო გაამწვავა კრიზისი. ეს უკანასკნელი შემთხვევა 
და მელიას მიერ  გირაოს საფასურის გადახდაზე უარი  ბოლოდროინდელი პოლიტიკური 
კრიზისის გამომწვევი მთავარი ფაქტორი გახდა. 
 
ამ იდენტობაზე დაფუძნებულმა პოლიტიკური  დისკურსმა  ასევე შეაღწია  2020-21 წლების 
პოლიტიკურ კრიზისში. არჩევნებამდეც კი, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უკვე აღნიშნეს, 
რომ ქართული ოცნების გამარჯვება ნიშნავდა რუსი ოლიგარქების გამარჯვებას 
საქართველოში, ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის კურსზე უარის თქმას და რუსეთის 
დაშოშმინების პოლიტიკის გატარებას (Tabula 2020). ოპოზიციამ და მომიტინგეებმა ნიკა 
მელიას განთავისუფლების მოთხოვნებთან ერთად პარალელები გაავლეს  დაპატიმრებასა 
და საბჭოთა კავშირის ოკუპაციას შორის და გააკეთეს ბანერები შემდეგი წარწერებით: 
"შეაჩერე პუტინის ოცნება", "ჩვენ არ გვინდა საბჭოთა კავშირში დაბრუნება" (Jam-News 2021;  
Politico 2021) და "თავისუფლება გავრილოვის პირად პატიმარს" (Interpressnews 2021c).  ამის 
საპასუხოდ, მთავრობამ არა მხოლოდ უარყო ბრალდებები, არამედ  ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 
სწორედ მათი მმართველობის დროს დაუახლოვდა საქართველო ევროკავშირს სავიზო 

ღირებულებათა კონფლიქტი 
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რეჟიმის ლიბერალიზაციის და DCFTA– ს  გზით. არჩევნებში ოპოზიციის შედეგების 
საბოტაჟისა და ქუჩაში საპროტესტო აქციების რუსეთის ინტერესების გატარებად შეფასების 
გზით  მთავრობა ასევე შეეცადა ოპოზიციის პოლიტიკის პრორუსულად წარმოჩენას. 
(Interpressnews 2021a).  
 
გასაკვირი არ არის, რომ იდენტობაზე დაფუძნებული კონფლიქტი, სადაც მხარეები 
ერთმანეთს ჩამორჩენილ პრორუსებად და პროგრესულ პროდასავლელებად ყოფენ, კიდევ 
უფრო ართულებს კრიზისის გადალახვას. ოპოზიციის მხრიდან ნებისმიერ კომპრომისზე 
წასვლა შეიძლება შეფასდეს პრინციპების ღალატად და "რუსეთის მეგობარ" 
ხელისუფლებასთან თანამშრომლობად. გასაკვირი არაა, რომ ამ ვითარებაში ახალი 
არჩევნების გზით მთავრობის შეცვლა რჩება ოპოზიციისთვის ერთადერთ გზად  
საქართველოს  "პროგრესული" განვითარებისთვის. 
 
 
 
 
 
პერსონალიზირებული პოლიტიკური კულტურა ქარიზმატული ლიდერებით ჯერ კიდევ 
საქართველოს საბჭოთა მემკვიდრეობიდან მომდინარეობს, რაც საქართველოში 
პოლიტიკური პოლარიზაციის ერთ-ერთი მამოძრავებელ ფაქტორია (DRI 2018). ეს ხელს 
უშლის კომპრომისზე დაფუძნებულ მიდგომას. ქართული საზოგადოების სწრაფვა 
ქარიზმატული ლიდერებისკენ, რომლებიც ,,ერის მამად“ მოიაზრებიან ასევე უკავშირდება 
ძლიერი ლიდერის იდეას (Chedia 2014). ქართველების  50% ფიქრობს, რომ მთავრობა უნდა 
ჰგავდეს მშობელს, ხოლო 41% თვლის, რომ მთავრობა დაქირავებული მუშახელის მსგავსია 
(CRRC 2020b). ძლიერი ლიდერისკენ სწრაფვაში თავის როლს თამაშობს ასევე საბჭოთა 
სტილის ხელმძღვანელის ეფექტი და გასაკვირი არაა, რომ ქართველების 45%  სტალინის 
მიმართ პოზიტიურადაა განწყობილი (DW 2013). ასეთი კულტურის პირობებში, ყველა 
მხარე საკუთარ თავს აღიქვამს, როგორც ჭეშმარიტების ექსკლუზიურ გარანტს. 
დამარცხებისა და გამარჯვების აღიარება ყოველთვის რთულია და მმართველი პარტიები 
იშვიათად ერიდებიან ოპოზიციის მიმართ მკაცრ რეაგირებას, რომ არაფერი ვთქვათ 
კომპრომისის თავიდან აცილებაზე. შესაბამისად, იშვიათად გვხვდება ისეთი შემთხვევები, 
როდესაც საქართველოს ხელისუფლება დათმობაზე წავიდა და შეასრულა მომიტინგეების 
მოთხოვნები, გარდა ვარდების რევოლუციის დროს ედუარდ შევარდნაძისა. ამ უკანასკნელ 
შემთხვევაშიც კი, უკიდურესი საგარეო ზეწოლა და ლეგიტიმურობის სრული დაკარგვა იყო 
უმთავრესი ფაქტორები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამრიგად, იმ კონტექსტში, 
როდესაც 2020 წლის არჩევნების შედეგები საქართველოს პარტნიორებმა ლეგიტიმურად 
აღიარეს, მთავრობამ კომპრომისი არა მხოლოდ სისუსტის ნიშნად მიიჩნია, არამედ 
გამოიყენა ზეწოლის ისეთი მეთოდები, როგორიცაა მაგალითად ოპოზიციის წევრების 
დაპატიმრება. საბოლოოდ მხოლოდ ძლიერმა საგარეო ზეწოლამ მიიყვანა მთავრობა და 
ოპოზიცია შეთანხმების დოკუმენტის ხელმოწერამდე.  
 
გარდა ამისა, საქართველოს წარსულმა გამოცდილებამ, რომელიც დამარცხებული 
პოლიტიკური მხარის თითქმის განადგურებას გულისხმობს ქვეყნის სუსტი 

პოლიტიკური კულტურა და ისტორიული გამოცდილება 
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ინსტიტუციების ფონზე,  შექმნა ”პოლიტიკური ნადირობის” შთაბეჭდილება (DRI 2018). ეს 
ხელისუფლებაში მყოფ ძალას  უბიძგებს ყველანაირად გაუწიოს წინააღმდება იმას, რასაც 
შეუძლია მისი ძალუფლების დაკარგვა გამოიწვიოს. ერთიანმა  ნაციონალურმა მოძრაობამ 
ძალაუფლებაში მოსვლისთანავე დაიწყო რადიკალური ეკონომიკური რეფორმები და 
მოდერნიზაციის პროცესი, რომლის დროსაც მოხდა ყოფილი მთავრობის 
წარმომადგენლების დაკავება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება-გადამეტების, ასევე 
უკანონო ქონების დაგროვების ბრალდებით. შევარდნაძის მთავრობასთან დაკავშირებულ 
ზოგიერთ ბიზნესმენსა და ყოფილ პოლიტიკოსზე  განსაკუთრებით იძიეს შური (Rimple 
2012). ანალოგიურად, ქართული ოცნების მთავრობას ბრალი დასდეს შერჩევით 
სამართლიანობაში 2012 წლის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობისგან ხელისუფლების 
გადაბარების შემდეგ. ქართულმა ოცნებამ  "სამართლიანობის აღდგენის" სახელით აღძრა 
სისხლის სამართლის საქმე ნაციონალური მოძრაობის მრავალი ყოფილი მინისტრის, 
აგრეთვე თბილისის ყოფილი მერის და პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ მისი 
საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ. ეს ნაბიჯი გააკრიტიკეს საქართველოს 
საერთაშორისო პარტნიორებმა, რადგან შეიცავდა პოლიტიკურად მოტივირებულ ქმედებებს 
(Council of Europe 2014). სუსტი სახელმწიფო ინსტიტუტები და მართლმსაჯულების 
სისტემის მკაცრი კონტროლი, როგორც წესი, მოქმედ მთავრობას საშუალებას აძლევს 
შეუზღუდავი თავისუფლება გამოიყენოს ოპონენტების მიმართ. ასეთი გამოცდილება 
საქართველოში ნებისმიერ კრიზისს ნულოვანი ჯამის თამაშად აქცევს. განსაკუთრებით იმ 
შემთხვევაში თუ კომპრომისი აღიქმება მარცხად, დამარცხებული არა მხოლოდ კარგავს 
ძალაუფლებას, არამედ შესაძლოა გახდეს პოლიტიკური შევიწროებისა და დევნის ობიექტი. 
ამიტომ, ყველა მხარე მაქსიმალურად ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას, ან უფრო 
სასტიკი მეთოდებით იბრძოლებს მის მისაღებად. ამით ასევე შეიძლება აიხსნას, თუ რატომ  
მოითხოვდა ოპოზიცია ახალ არჩევნებს დაჟინებით და მოქმედი მთავრობის სრულ 
ჩამოშორებას, მთავრობამ კი კატეგორიულად შეუშალა ხელი ახალი არჩევნების ჩატარებას. 
 
 
 
 
 
ზემოთ განხილული კონტექსტური ფაქტორები ხელს უშლიან ქართულ პოლიტიკურ 
პარტიებს ჩამოაყალიბონ კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რასაც ასევე ართულებს 
მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებსა და მათ დამფუძნებლებს შორის პირადი  მტრობა. 
უკიდურესი პოლარიზაცია, როდესაც პარტიები ატარებენ პერსონალიზებულ და არა 
პრობლემებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას, კიდევ უფრო აღრმავებს პირადი 
დაპირისპირებებით გამოწვეულ პოლიტიკურ კონფლიქტს. ამას თან ახლავს 
ავტორიტეტული ლიდერების პოლიტიკური კულტურა და ძალაუფლების დაკარგვის 
შემდეგ დევნის შიში, რაც  ხელს უშლის კომპრომისსს და  თანამშრომლობაზე 
დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოებას. ასეთი ხშირი დაპირისპირებების შედეგად, 
ქართული საზოგადოება, რომელმაც უკვე საკმარისი პოლიტიკური კრიზისი და არეულობა 
გამოიარა, კიდევ უფრო შორდება პოლიტიკას. გასაკვირი არ არის, რომ ყოველი ხუთიდან 
მხოლოდ ერთი ქართველი ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს (CRRC 2020b). გამომდინარე 
იქიდან, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების შემთხვევები 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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საქართველოში ძალიან იშვიათია, საზოგადოებამ  შეიძლება დაკარგოს არჩევნების, როგორც 
ხელისუფლების გადაცემის საშუალების   მიმართ ინტერესი. ქართულ საზოგადოებას უფრო 
მეტად აწუხებს ისეთი საკითხები, როგორიცაა უმუშევრობა და სიღარიბე, ხოლო 
პოლიტიკური პარტიები ისევ  განაგრძობენ ბრძოლას პირადი ინტერესების გარშემო. სანამ 
პოლიტიკური ძალები ვერ მოახერხებენ დიალოგის შემაფერხებელი ფაქტორების 
გადალახვას და საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად მოქმედებას, საქართველოს 
დემოკრატიული განვითარება მხოლოდ იმედად დარჩება. 
 
მმართველი პარტიისთვის: 
 

• უფრო მეტად კონცენტრირდეს საქმიანობის შინაარსზე, ვიდრე ნაციონალური 
მოძრაობის "კრიმინალური წარსულის" ხაზგასმაზე; 

• მოერიდოს პიროვნებების მიმართ სიძულვილის ენის გამოყენებას- კონკრეტული 
პარტიის წევრების შეურაცხყოფას ან დადანაშაულებას; 

• სრულყოფილად შეაფასოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ განვითარებული 
კრიზისი და სათანადოდ მოემზადოს მომავალი 2021 წლის არჩევნებისათვის, რათა 
თავიდან აიცილოს მორიგი პოლიტიკური არეულობა; 

• გადახედოს კომპრომისის მნიშვნელობას ქართულ პოლიტიკაში და გააგრძელოს 
მუშაობა შემდგომ კომპრომისებზე, რომლებიც დაპირებისამებრ უნდა შესრულდეს; 

• პარლამენტში გადამწყვეტ რეფორმებზე მუშაობისას უზრუნველყოს ძალაუფლების 
სამართლიანი გადანაწილება - მათ შორის სასამართლო სისტემის და საარჩევნო 
რეფორმების დროს. 

• დამოუკიდებელი ინსტიტუციების გაძლიერების მიზნით რეფორმების დაწყება და 
განხორციელება, მაგ. სასამართლო სისტემის რეფორმა. 

 
ოპოზიციისთვის: 
 

• აჩვენოს თანამშრომლობის სურვილი პარლამენტში განხორციელებულ რეფორმებზე 
მუშაობისას; 

• მოერიდოს პიროვნებებზე ორიენტირებული სიძულვილის ენის გამოყენებას - 
კონკრეტული პარტიის წევრების შეურაცხყოფას ან დადანაშაულებას; 

• პარლამენტში ძალთა გადანაწილების რეფორმებზე მუშაობის პროცესში აწარმოოს 
პრობლემებზე ორიენტირებული პოლიტიკა; 

• თავიდან აიცილოს მმართველი პარტიის მიერ "გაყალბებული არჩევნების" სახელით 
წამოწყებული პოლიტიკური პროცესების უკომპრომისო დელეგიტიმაცია; 

• 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე მოამზადოს ძლიერი სტრატეგია 
ამომრჩეველთა მოზიდვისთვის, პრობლემებზე ორიენტირებული საარჩევნო 
კამპანიის ჩატარების საფუძველზე. 

 
ევროკავშირისა და აშშ-სთვის: 
 

• გააგრძელოს პარლამენტში პარტიებს შორის ურთიერთობებზე, თანამშრომლობასა 
და ძალაუფლების სამართლიან გადანაწილებაზე დაკვირვება; 
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• შეაფასოს კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის შემდგომი 
პერსპექტივები საქართველოში და ამის შესაბამისად დაგეგმოს და გააგრძელოს 
საქმიანობა; 

• პოლიტიკური პირობითობა უფრო პროაქტიულად გამოიყენოს როგორც მთავრობის, 
ასევე ოპოზიციის წინააღმდეგ; 

• საჯაროდ დაგმოს ქართული პოლიტიკის პერსონალიზებული დისკურსი და 
პარტიის ცალკეული წარმომადგენლების მისამართით სიძულვილის ენის 
გამოყენება; 

• საჯაროდ წაახალისოს პრობლემებზე დაფუძნებული კამპანიები და პოლიტიკა 
როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციაში. 
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